
XXVIII Rajd Pieczonego Ziemniaka 7 października 2006 r.  
 
Organizator: Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku 
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Płocka. 
 
Cele Rajdu: 

1. uczczenie Światowego Dnia Turystyki, 
2. popularyzacja turystyki pieszej i  regionu płockiego, 
3. aktywny wypoczynek po nauce i pracy. 

 
Kierownictwo tras: 
P 1 – Hanna Jankowska, Agnieszka Tkaczyńska 
P 2 – Józef Wrzeszczyński, Józef Borzecki 
P 2 – Roman Sadowski, Jerzy Karwowski 
 
Trasa P 1: 10 km 
Borowiczki (pętla) – Kaplica Św. Huberta – Słupno (szlakiem zielonym) – droga polna do 
Wykowa 
Start z przystanku KM (pętla) w Borowiczkach o godz. 9.00 
Dojazd na start we własnym zakresie. 
 
Trasa P 2: 14 km 
Płock Odwach – Borowiczki – Wykowo 
Start o godz. 8.00 
Zbiórka przed Odwachem 
 
Trasa P 3: 8 km 
Słupno – Białobrzegi – Wykowo 
Start koło kościoła o godz. 10.00 
Dojazd na start we własnym zakresie. 
 
Trasa P 4: dowolna 
 
Uczestnicy otrzymują: 

 opiekę przewodnika na trasach, 
 pamiątkowy znaczek, 
 potwierdzenie punktów na OTP, 
 puchary i dyplomy dla drużyn, 
 każdy uczestnik otrzymuje upieczonego w folii ziemniaka. 

 
Warunki uczestnictwa – zgłoszenia – wpisowe: 
W Rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy przesłali karty zgłoszenia z numerem 
trasy i wpłacili wpisowe w wysokości: 

- 2 zł – członkowie PTTK, 
- 4 zł – pozostali uczestnicy, 
- opiekunowie grup szkolnych opłat nie wnoszą. 

Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Młodzież szkolna może uczestniczyć tylko pod opieką pedagogiczną. Opiekunowie 
ponoszą odpowiedzialność za postawę, przygotowanie i bezpieczeństwo swojej grupy.  
 
Zgłoszenia i wpisowe należało kierować do dnia 4.10.2006 r. na adres:  
Oddział Miejski PTTK w Płocku, ul. Tumska 4  
 
 



Przebieg Rajdu: 
Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny) odbędzie się na stadionie w 
Wykowie o godz. 12.00. Zakończenie Rajdu, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów 
i dyplomów planowane jest o godz. 13.00. 
Powrót z Wykowa do Płocka – dodatkowo podstawionymi autobusami KM o godz. 13.00 
Możliwość zakupu słodyczy i napoi w miejscu zakończenia Rajdu. 
 
Podczas Rajdu obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty i przepisów Kodeksu 
Drogowego. Każda drużyna zobowiązana była do posiadania podręcznej apteczki. 
Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie Regulaminu oraz podporządkowanie się 
zarządzeniom kierownictwa Rajdu. 
 
Regulamin sędziowski: 
Wszystkie drużyny biorące udział w Rajdzie mogą ubiegać się o puchary za I, II i III 
miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i Kół 
Zakładowych PTTK. 
 
Obowiązują następujące kryteria oceny: 

1) za każdą osobę zgłoszoną na Rajd w terminie – 1 pkt, 
2) za legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami – 5 pkt, 
3) za posiadanie odznaki turystycznej w reprezentowanej dyscyplinie w zależności 

od jej stopnia  – 1 – 5  pkt, 
4) za przodownika w reprezentowanej dyscyplinie – 5 pkt, 
5) za nie przestrzeganie regulaminu – minus 5-50 pkt, 
6) za każdy kilometr pokonanej trasy – 1 pkt. 

Pozycje 2,3,4 Regulaminu winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i 
wpisane do karty zgłoszenia. 
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